(สาเนา)
ประกาศสานักงานคุมประพฤติสาจังหวัดสระแก้ว
เรือ่ ง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
......................................

ตามที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว ได้มีประกาศลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2559 เรื่อง รับสมั ครสอบคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าทางานเป็ น พนั กงานราชการเพื่ อปฏิ บั ติ ราชการ
ในสังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และได้กาหนดให้มีการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สระแก้ ว จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง พร้อมกาหนดวัน เวลาและสถานที่
ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับสอบ
ดังนี้
(๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
(๒) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
วันที่สอบ

เวลา

วันที่ 17 ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น.
กุมภาพัน
ธ์2559

สอบวิชา
- ข้อเขียน

ตาแหน่ง/
จานวน
สถานที่สอบ
เลขประจาตัวสอบ
เจ้าหน้าที่การเงินและ 17 คน ห้องศานิตย์ นาคสุขศรี
บัญชี
อาคารศูนย์วิทยบริการ
๐๑ – ๐17
วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
สระแก้ว

อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การสอบ
- ปากกาสีน้าเงิน
หรือสีดา
- น้ายาลบคาผิด

(๓) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
สานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง จะต้องเข้ารั บการทดสอบความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง ส่วนวัน เวลาและสถานที่ในการทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ งจะแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
/4.ระเบียบ...

-2(๔) ระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมกล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อ
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็ นผ้ายืดหรือ
ผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด หากผู้ใด แต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
๒. เป็ นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันสอบ
ทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน (หากไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
ใบรับรองบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรเหลือง)/ใบแทนใบรับบัตรประจาตัวประชาชน (บัตรสีเขียว)/
บัตรประจาตัวที่ส่วนราชการ/สถานศึกษาออกให้ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และหากไม่มีบตั รประจาตัวสอบ ให้ใช้ใบอนุญาตของคณะกรรมการประจากองกลางในการสอบแทน)
ทั้งนี้หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยเด็ดขาด
กรณีบัตรประจ าตั วสอบหายก่ อนวั นสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง น ารู ป ถ่ า ยในครั้ ง เดี ย วกั นกั บ ที่ ใช้ ใ นการสมั ค รสอบ
จานวน ๑ รูป ไปติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เพื่อสานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้ว
จะได้ดาเนินการออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป
๔. การเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ามนาเครื่องสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
เข้าไปในห้องสอบ
(๒) ควรไปถึงสถานที่ สอบก่ อนเริ่มเวลาสอบไม่น้ อยกว่ า ๓๐ นาที
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
(๓) ต้องเชื่อฟังและปฏิ บัติ ตามค าสั่ งและค าแนะนาของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
(๔) ต้ องจั ดเตรี ยมเครื่ องเขี ยนหรื อวั สดุ อุ ปกรณ์ ซึ่ งประกาศไว้ ใน
ตารางสอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่สานักงานคุมประพฤติ จังหวัด
สระแก้ว จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
(๕) ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กาหนดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่
วัสดุอุปกรณ์ซึ่งกาหนดให้จัดหาเองตามข้อ (๔)
/6.ภายใน...

-3(๖) ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตาราง
สอบจะออกจากห้ องสอบไม่ ไ ด้ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ ญาตและอยู่ ในความดู แลของกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าทีค่ ุมสอบ
(๗) ผู้ เ ข้ า สอบที่ ไ ปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบ
ในตารางสอบ ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(๘) ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่ง ผิดวัน เวลาและสถานที่จะถูกปรับให้ตก
และไม่มีสิทธิเข้ารับการในตาแหน่งที่สมัครสอบอีก
(๙) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ กาหนด
ให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑๐) เขี ยนชื่ อตั ว -ชื่ อสกุ ล วิ ชาที่ สอบ ต าแหน่ งที่ สมั ครสอบและ
เลขประจาตัวสอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
(๑๑) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
(๑๒) ห้ามสูบบุหรี่ขณะทาการสอบ
(๑๓) เมื่ อ สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๔) แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
(๑๕) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
ให้หยุดทาคาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
(๑๖) เมื่อสอบเสร็จ ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อ
กับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
(๑๗) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
/(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายใน...

-4(๑๘) ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์
และไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(ลงชื่อ) เบญญาภา ทองสัมฤทธิ์
(นางสาวเบญญาภา ทองสัมฤทธิ์)
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมคุมประพฤติ

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนบท้ายประกาศสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
*****************
๑. ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
เลขประจาตัวสอบ
๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017

ชื่อตัว
นางสาวรัชนก
นางสาวรัมภาภัค
นางสาวธีราภรณ์
นางสาววรรณี
นางสาวกมลพร
นางสาวฉมามาศ
นางสาวอรนิช
นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
นางสาวอัมพร
นางจีรวรรณ
นางสาววรภรณ์
นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุพัตราภรณ์
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวพัชรกิต
นางสาวจีรนันท์

ชื่อสกุล
พยายาม
งามเลิศ
ดายนา
สมมั่น
เพ็งสาเริง
กองทอง
หมื่นไกร
จิระดารงค์
ไขกล
เพียสา
บุญชื่น
โอภาส
แก้วเพียท้าว
ทองแก้ว
งามพักตร์
ดาเนิน
ณติณโภคินันท์
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